
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi  merupakan salah satu alat bantu penunjang pekerjaan 

disebuah organisasi baik profit maupun non profit. Salah satunya adalah sebagai 

sarana meningkatkan produktivitas kerja para karyawan, sehingga tujuan yang 

akan dicapai organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal. Hal ini merupakan 

gambaran bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya Teknologi 

Informasi yang telah banyak mempengaruhi cara orang dalam berbisnis. Bukti 

untuk ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi suatu 

informasi yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang membutuhkannya 

 Dalam suatu instansi atau organisasi kebutuhan akan teknologi informasi 

sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak 

proses-proses yang dunia manajemen dikendalikan dan tidak terlepas dari 

teknologi informasi.Bahkan hampir semua bidang sekarang ini mulai menerapkan 

teknologi informasi dalam pengembangannya. Dikarenakan oleh kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan 

penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan 

menggunakan cara lama yaitu secara manual. 

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 

yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data yang 

harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu yang 

digunakan dalam mengolah data, dan data yang beraneka ragam. Begitu pula 

dalam sebuah kantor dinas sosial dan tenanga kerja dalam mengelola adminstrasi 

surat  menyurat masih dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada 

kendala seperti yang tersebut di atas, sehingga akan mengurangi kinerja suatu 

instansi. Peranan komputer di sini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga 

dan memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik, yaitu dapat 

menghasilkan informasi yang lebih baik, memperbaiki atau mengurangi kesalahan 



yang sering terjadi, informasi harus tepat waktu, sehingga tidak terlambat pada 

saat dikumpulkan dan menjaga keakuratan data. 

 Pada instansi atau perusahaan terkait yang sering menjadi kendala adalah 

penanganan surat masuk, sering kali atasan merasa surat yang menjadi bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan terselip atau hilang sehingga 

transaksi tidak dapat ditindaklanjuti.Penanganan surat yang baik tentu diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja instansi dalam bidang Tata Usaha.Pada Dinas Sosial 

Dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penanganan surat yang 

dilakukan selama ini masih menggunakan secara manual tercatat di buku Agenda 

dalam pengerjaan. Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi 

Penanganan Surat Menyurat Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan agar proses pengarsipan surat dapat 

ditangani lebih efektif dan efisien. 

 

1.2 PerumusanMasalah 

Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi Penanganan Surat Menyurat Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, akan menguraikan bagian proses 

penanganan surat menyurat pada sistem informasi yang dirancang dan 

dikembangkan oleh penulis. Maka permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini 

adalah : 

a. Kesulitan dalam menangani jumlah surat setiap harinya pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengklasfikasian jenis 

surat dalam bentuk kode surat dan no surat. Dalam hal ini termasuk surat yang 

ada pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja ditunjukan ke departemen atau 

bagian yang mana dan surat yang dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung ditujukan ke departemen maupun instansi yang 

lain. 

b. Kesulitan untuk menentukan kembali / pencarian ( searching ) surat jika 

dibutuhkan pada masa yang akan datang. 

 



1.3 Batasan Masalah 

 Dalam hal ini penulis melakukan pembatasan ruang lingkup masalah, hal 

ini dilakukan agar pembahasannya tidak menyimpang dari topik permasalahan 

tentang Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penanganan Surat Menyurat 

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Batasan masalahnya adalah penanganan surat masuk dan surat keluar saja pada 

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 

perancangan sistem informasi ini menggunakan sistem operasi Windows XP, 

Visual Basic. Net serta menggunakan Microsoft Acces 2007 sebagai database. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk 

merancang suatu sistem informasi penanganan surat menyurat  pada Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk mengetahui 

bagaimana menampilkan informasi surat tersebut secara efektif dan efesien dari 

sistem yang telah ada. 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan kinerja dalam bidang penanganan surat menyurat 

menjadi lebih efektif , cepat, akurat, dan efisien. 

b. Menciptakan manajemen surat ( mail handling ) yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang ada, sehingga meminimalkan kesalahan yang timbul 

dalam penanganan surat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

c. Dengan adanya sistem informasi ini, maka yang berhak melakukan 

pengaksesan terhadap surat menyurat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagian/departemen yang dituju. 

Adapun depertemen /instasi lain tidak berhak mengakses surat sembarangan. 

d. Adanya suatu sistem yang lebih praktis, mudah pelaksanaannya serta dapat 

dipertanggung jawabkanpada setiap tingkat Kepala Tata Usaha Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 



 

1.5  Metodologi Penelitian 

 Untuk mendukung penyusunan Skripsi, maka penulis membuatkan data-

data yang diperoleh serangkaian tinjauan, penelitian, riset maupun  pengambilan 

data. Data didalam riset penulisan menggunakan beberapa metode diantaranya : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam proses penelitian ini. Berikut ini adalah metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam proses mengumpulan data : 

a. Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dengan 

melihat langsung, mengamati kegiatan yang sedang berjalan pada obyek yang 

sedang diteliti. 

b. Penelitian Kepustakaan ( Studi Linteratur ) 

Dalam hal ini pengunpulan data serta keterangan-keterangan dapat dilakukan 

dengan membaca serta mempelajari buku-buku ataupun literatur pelajaran 

yang didapat di perkuliahan ataupun umum, serta sumber informasi lainnya 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

c. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk menyakinkan 

bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dari sumber yang berkompeten 

dalam bagian pengelolaan surat-menyurat ( mail handling). 

 

1.5.2 Metode Analisa Data 

Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistemyang 

berbasisobject oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yangada. 



b. Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan,database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru. 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modeling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk mendeskripsikan 

proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta mendeskripsi konsep sistem baru 

yang akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan 

solusi-solusi dari pemasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. 

Beberapa diagram tersebut adalah : 

a. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

b. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use Case 

Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan. 

c. Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

d. Sequence Diagram 

e. Class Diagram 

1.5.3 Metode Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru 

yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat Bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antaradata yang saling berhubungan. 

b. Logical Record Structure(LRS) 



Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut berada 

didalam kotak. 

c. Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

d. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detail. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab oendahuluan dalam Skripsi ini, penulis 

membuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah,maksud dan tujuan dan metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, anaslisa dan 

perancangan sistem berorientasi objek dengan UML Dan teori 

pendukung lainnya digunakan oleh penulis 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan secara rinci pengelolaan proyek yang 

besangkutan dengan Sistem informasi administrasi surat menyurat. 

Dalam Bab ini berisi antara lain: PEP (Project Execution Plan) yang 

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown 

structure, milestone, jadwal proyek), RAB ( Rencana Anggaran 

Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible 



Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko 

(project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan secara rinci struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis sistem usulan rancangan sistem. 

 

BAB V : PENUTUP 

  Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. 

 


